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Från överfallsvåldtäkt till bindning och mord - Diverse Hent PDF I slutet av december 1996 och början av
1997 förövades tre våldsbrott med gemensamma drag på olika platser i Stockholmsområdet. En ung kvinna
blev rånad och våldtagen i Vårberg, en kvinna blev mördad i centrala Stockholm och ytterligare en kvinna

blev rånad och utsatt för ett våldtäktsförsök i en modebutik på Södermalm.

Det gemensamma var att de tre kvinnorna arbetade ensamma i en butik eller salong och att gärningsmannens
speciella beteende återkom i alla tre fallen.

Ett fingeravtryck som säkrades på den sista brottsplatsen fick stopp på en serievåldtäktsman och mördare

Under utredningens gång avslöjades att gärningsmannen hade flera våldtäkter och ett mordförsök på sitt
samvete.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som
de skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är

inte uttryck för förlagets hållning.
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